
 

Kurs dla nauczycieli 

„Edukacja przez Szachy w Szkole” 

w województwie podkarpackim 

1. Organizator: Podkarpacki Związek Szachowy na zlecenie Polskiego Związku Szachowego 

2. Miejsce: Rzeszów – Federacja Sportu ul. Pułaskiego 13a,  

3. Terminy zjazdów: 31 marca-2 kwietnia(stacjonarnie), 14-16 kwietnia(on-line), 21-23 

kwietnia(stacjonarnie) 

4. Program: otrzymają uczestnicy drogą mailową (po weryfikacji zgłoszeń) 

5. Opłaty:  

Opłata za kurs w wysokości 700 zł płatna do 27.03.2023 r. na konto Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Związku Szachowego: 12 9096 0004 2012 0082 3739 0001 

(tytuł przelewu: „imię i nazwisko - kurs szachowy dla nauczycieli”). 

Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe. 

Osoby legitymujące się minimum III kategorią szachową - potwierdzoną w Centralnym 

Rejestrze PZSzach lub posiadające wpis do legitymacji szachowej - mogą być zwolnione z części 

szachowej, i w takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 350 zł. 

6. Zgłoszenia: Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz reprezentowaną szkołę należy przesłać do 20 

marca  2023 r. na adres: p.zaskalski@pzszach.pl 

7. Uczestnictwo:  

Warunkiem zgłoszenia nauczyciela na kurs jest przesłanie mailowo zgłoszenia oraz uiszczenie 

opłaty na wskazane konto Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Szachowego. 

8. Uprawnienia: 

Uczestnicy otrzymują  C E R T Y F I K A T ukończenia kursu, wystawiony przez Polski Związek 

Szachowy, z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy 

oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach 

przedszkolnych, szkołach podstawowych. 

Szkoła po przystąpieniu do Projektu Edukacja przez Szachy w Szkole otrzyma bezpłatnie 15 

kompletów szachów oraz szachy demonstracyjne(wartość 1300zł)  

Szczegóły : 

https://szachywszkole.pzszach.pl/jak-przystapic/ 



9. Kontakt: Paweł Zaskalski, tel. 504 627 663 , mail: p.zaskalski@pzszach.pl 

 

Jak przystąpić do Projektu  

"Edukacja przez Szachy w Szkole" 

Do Projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa. Przyjmowane są zgłoszenia szkół, nie zaś 

indywidualnych nauczycieli, instruktorów szachowych czy rodziców. 

  

Warunki, jakie musi spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu (zobowiązania szkół): 

1. przeznaczenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe przez co 

najmniej 2 lata, w co najmniej 1 oddziale klasowym  ; 

2. w/w zajęcia będą obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie będą w 

żaden sposób selekcjonowane; zaczynamy w  klasie pierwszej bądź drugiej; 

3. skierowanie i przeszkolenie 2 nauczycieli na szkolenie szachowo – metodyczne;              

najbliższe szkolenie zaczyna się 31 marca 2023 roku w Rzeszowie; 

4. w/w zajęcia prowadzić mogą jedynie osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu 

PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole” ; 

Co szkoła otrzyma – (finansowanie ze środków PZSzach): 

1. sprzęt szachowy w wymiarze:  kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica 

demonstracyjna  – sprzęt bezpłatny dla szkól publicznych; 

2. programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatny udział w 

konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach); podręczniki 

szachowe dla uczniów szkoły, biorącej udział w Projekcie w cenie 15 zł / sztuka; 

3. szansa dla dzieci ze szkoły na udział w Ogólnopolskim Turnieju Finałowym, w którym biorą 

udział dzieci z całej Polski ; 

4. Szansa na sfinansowanie dodatkowych zajęć przez PZSzach 

W razie jakichkolwiek pytań : 

Paweł Zaskalski  

Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego, 

Koordynator Projektu " Edukacja przez Szachy w Szkole" 

tel: 504 627 663 lub  lub p.zaskalski@pzszach.pl). 

www.szachywszkole.pl 
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